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ل مضادات االكتئاب بحكمةتناو
به يشعر ما هو هذا غ. االفرس. اليأن. الحز

كتئاب.باالن املصابوشخاص األ

فهناك الخطري، اب ضطراالبهذا تشخيصك تم ذا إ
ميكن وبتحسن. لتشعر بها القيام ميكنك شياء أ
بالحياة ع ستمتااالعىل ج العالك يساعدن أ

ى.خرأ ةمر

عىل ي تحتوبك الخاصة ج العالخطة كانت ذا إ
التيشياء األبعض فإليك كتئاب، لالمضادة دوية أ

فتها:معريجب 
 

تعمل نفسها.بالطريقة دوية األجميع تعمل ال  
ق بطركتئاب االمضادات من مختلفة ع انوأ

التي املخ يف الكيميائية اد املولتغيري مختلفة 
اجية.املزالحالة تنظم 

تعمل ال حيث ، هامثاريت تؤحتى قت لوج تحتاو
إىل ج تحتاقد  ر.الفوعىل كتئاب االمضادات 

لتشعر سابيع أستة إىل تصل ملدة عليها اظبة املو
الكامل.ثري بالتأ

احد.واء دومن أكرث بة تجرإىل ج تحتاقد و
مع بالتحسن شخاص األبعض يشعر ال قد و
إىل ج تحتاقد كتئاب. االملضادات استخدام ل وأ

عىل ر للعثوعة، مجموو أع، انوأعدة بة تجر
لك.فضل األ

عن قف التويف غب ترقد  اء.الدول تناوقف توال 
بالتحسن، ر الشعويف تبدأ عندما اء الدول تناو

قف، التويف استعجلت ذا إذلك. تفعل ال لكن و
كتئاب. االك ديعاوفقد 

اء الدوعمل عىل بالتحدث ج العاليساعد قد و
كتئاب االضادات متعمل ما ا غالب فضل.أة ربصو

بالتحدث. ج بالعالن تقرتعندما فضل أبشكل 
يف بانتظام معالجك ؤية رك تساعدن أميكن 
ج العالهداف أمع الصحيح املسار عىل البقاء 

مفيدة. اجهة موتقنيات م تعلوبك، الخاصة 

ً

ُّ

National Institute ofاملصادر: 
 Mental Health (www.nimh.nih.gov) ؛
 U.S. Food and Drug Administration

(www.fda.gov)

َّ ي تحتونا. وأريزية الومع م مربعقد جب مبوعليها املتعاقد الخدمات ل وُت
ة استشارعن غني تال عامة صحية مات معلوعىل هذه خبارية اإلة النرش

ا دامئص احرمنه. عليها تحصل التي عاية الرو أبك، الخاص عاية الرمقدم 
صحية. عاية رمن إليه ج تحتامبا ك خبارإعاية الرمقدم من تطلب ن أعىل 

بخدمات تصال االجى ريالربيدية، سائل الرهذه م استالد تود عتمل ذا إو
عاية.الرة دارإقسم إىل ت التحدطلب وعضاء األ

حدى إ-Aetna Medicaid Administrators, LLC كة رشتتوىل 
.Mercy Careنامج برة دارإ- Aetnaعة مجموكات رش

ُ
ً

ُ ُ َ
ُّ

بنااتصل 
Mercy Care, 4755 S. 44th Place, Phoenix, AZ 85040

3000-263-602 أو 3879-624-800-1عضاء: األخدمات 
(711 النيص:)الهاتف 

.مساء 6حتى  صباحا 7الساعة من الجمعة، إىل ثنني االمن 

 أو 3000-263-602ساعة: 24 مدار عىل ح املتاضات املمرخط 
1-800-624-3879

www.MercyCareAZ.org
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نتحارنذار من االمات اإلف عالاعر
التحذيرية مات العالاكتشاف عىل ة القدر

عن ابحث شخص. حياة تنقذ قد نتحار لال
فه: تعرشخص ي أو أنت أكنت ذا إاملساعدة 

النفسقتل يف غبة الرل حوتتحدث  
د جووعدم و أت املويف غبة الرل حوتتحدث  

للعيشسبب 
لهاتخطط و أالنفس لقتل ق طرعن تبحث  
ا عبئثل تن أيف غبة الرعدم عن تتحدث  

خريناآل عىل
ً

قتالوال طوفاة الووت املويف تفكر نك أتبدو  
عائلتكوصدقاءك أع دتو 
بحياتكتخاطر  
نك إو أالخجل و أبالذنب تشعر نك إل تقو 

فخيف اقع و
ًابمضطرو أا قلقتبدو   ً
نتقاماالعن تتحدث و أبغضب ف تترص 
ملاألمن ا كثريين تعانك كأتبدو   ً
مالنوو أكل األيف مشكلة ديك ل   
ات تغيريو أشديدة اجية مزتقلبات من ين تعا 

كالسلويف 

الناسعن تبتعد  
اياتالهوو أالعمل و أسة باملدرهتامم االتفقد  
الخاصة ك رموأن وشؤتب ترو أصية وتكتب  
الكثري تعني التي شياء األعن تتخىل  

لك بالنسبة
ًاخرمؤة كبريخسائر لديك    
كمبظهراهتاممك تفقد  
املعتادمن أكرث ات املخدرو أل الكحوتتعاطى  

َ اراحصل عىل املساعدة فو
ر يف كفتر خص آخي شت أو أنت أنا كذإ

قم بالراتصل املساعدة. عن فابحث نتحار، اال
للحامية طني الوالساخن الخط و أ 911

 1-800-273-TALK  عىلنتحار االمن
املساعدة . )1-800-273-8255(

منك. قريبة

 American Psychologicalاملصادر:
Association (www.apa.org)  ؛

 National Institute of Mental Health
(www.nimh.nih.gov)

ُ !ان بعدت األومل يُف
سيلة وفضل أهو ي السنوا نزنفلواألح لقا 

لن ومن آح اللقاا. نزنفلواألمن نفسك لحامية 
ح لقاعىل  بعدتحصل مل ذا إا. نزنفلواأليسبب 

ل اسألتتلقاه. ان واألت يففلم ا، نزنفلواأل
الصيديل. و أطبيبك 

ُ
ُ

 Centers for Disease Controlاملصدر:
and Prevention (www.cdc.gov)

سئلة يتعني عليك ثة أثال
لها لطبيبك عن ن تسأأ

نيةفيواأل اداملو
عند ة خطرنية فيواألاد املون تكون أميكن 

استخدامها. ساءة إو أاستخدامها يف اط فراإل
طبيبك ل اسأنية، فيواألاد املول تتناون أقبل 
ييل:عام 

لها؟تناوأن ألج حتاأملاذا   .1

املتضمنة؟املخاطر ما   .2

ًا؟ مانأأكرث ات خيارجد توهل   .3

نه إلك. كذ canNarعقار عن ل اسأ
لت تناوذا إحياتك ينقذ ن أميكن اء دو
ائدة.ز عةجر

ل للحصوع؟ قاللإلمساعدة إىل ج تحتاهل 
قم بالراتصل منك، ب بالقرج العالعىل 

1-800-662-4357.

  Substance Abuse and Mentalاملصادر:
 Health Services Administration 

(www.samhsa.gov)؛  
 U.S. Food and Drug Administration 

(www.fda.gov)

elineLifل عىل خدمة  ميكنك الحصو نه أهل تعلم
ي ن تتكبد أن أيك دوضافة إىل هاتف ذعرب الهاتف، باإل

www.MercyCareAZ.orgة ل بزيارتكلفة؟ تفض
عضاء عىل و اتصل مبكتب خدمات األأ

  711()الهاتف النيص: 1-800-624-3879
سليكنامج ضامن رشيان الحياة الالل عن براسأو

(Assurance Wireless Lifeline).

َّ

عاية: ابحث عن املساعدة مقدمو الر
تستحقها التي

حد أعاية ريتوىل الذي عاية الرمدير ل فاسأعاية، الرمقدمي حد أكنت ذا إ
إليها ج تحتاقد التي الخدمات وإليها، ج يحتاالتي الخدمات عن حبائك أ

و أحزين و أجهد منك بأتشعر قد املثال، سبيل عىل عاية. رمقدم بصفتك 
لدعمك.مة زالالت حاالاإلومات املعلوتقديم عاية الرملدير ميكن ك. نهم

ُ
َ ُ
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